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MONUMENTE COMEMORATIVE ÎNCHINATE LUPTEI DE LA 1479 
RIDICATE PE CÂMPUL PÂINII 

CRISTIAN IOAN POPA 

În contextul luptelor purtate în cursul secolului al XV-lea de creştinătate 
împotriva pericolului otoman, un loc aparte îl are, pentru Transilvania, bătălia dată pe 
Câmpul Pâinii .  Desfăşurată în mai multe puncte de pe întinderea numită generic 
Câmpul Pâjmi'confruntarea a opus, pe de o parte, forţele creştine aflate sub comanda 
voievodului Transi lvaniei, Istvan Bathory, iar de cealaltă parte, armata turcească 
condusă de Mihaloglu Ali bei. Înfruntarea decisivă s-a dat pe data de 1 3  octombrie 
1479 şi puţin a lipsit ca turcii să izbutească o strălucită victorie. Atunci Însă când 
nimeni nu mai spera într-o schimbare a cursului bătăliei, minunea s-a produs, oastea 
transilvăneană fiind salvată prin intervenţia oportună a contingentului armatei bănăţene 
condus de comitele Timişoarei, Pavel Chinezu. 

Pe 1 4  octombrie 1 479, a doua zi după crâncena confruntare, trupele 
victorioase vor intra în cetatea Albei Iulia, pentru a sărbători succesul. Mesajul 
răsunătoarei victorii ,  ajuns Între timp la regele Matia Corvin, va fi transmis de acesta 
în scurt timp papei, iar Kenyermez6 (Câmpul Pâinii) va intra definitiv În istoria luptelor 
împotriva Imperiului otoman. A fost cea mai mare victorie a creştinătăţii după 
răsunătoarea victorie de la Belgrad, din 1456, a lui Iancu de Hunedoaral şi după 
succesul remarcabil al lui Ştefan cel Mare din 1475 de la Vaslui. 

Pierderile de ambele tabere au fost substanţiale. Exagerări evidente apar 
desigur în cazul aprecierii, de către diferiţi cronicari, a numărului celor căzuţi pe 
câmpul de luptă. S-au avansat, astfel, pentru partea turcă, cifre cuprinse între 30.000-
60.000 de morţi, iar pentru trupele transilvano-bănăţene în jurul cifrei de 10.000 de 
morţi. Este greu de spus exact care din izvoarele cunoscute au respectat cât mai fidel 
situaţia sau au avut la îndemână, datele reale ale conflictului. Calculat la numărul de 
luptători din datele oferite mai sus, după ultime estimări, desigur că şi numărul celor 
morţi apare cu mult mai mic. De aceea, cea mai corectă ar fi evaluarea în procente, 
prin asumarea a c irca 1 /2 din efective, printre cei morţi în luptă, de fiecare parte 
combatantă2• Cel mai probabil, un procent mai ridicat, ce rezultă atât din izvoarele 

I 1. Drăgan, Românii din TransIlvania În lupta antiotomană din a doua jumătate a veacului al XV-lea, în 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, XXVII, 1 985- 1 986, p.  70. 

2 1. Haţegan, Bătălia de pe Câmpul Pâinii (IJ octombrie 1479), în Apulum, XVI, 1 978, p. 273. 
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vremii, cât şi dintr-o apreciere logică a evenimentelor, este de pus pe seama pierderilor 
din tabăra otomană3. 

Dura încleştare armată a lăsat însă pe câmpul de luptă mii de trupuri ale 
oşteni lor turci ,  ardeleni sau munteni, întreaga câmpie fiind un întins cimitir. Încă din 
momentul stingerii luptei, locul a devenit unul dedicat sărbătoririi victoriei. După 
strângerea răniţilor - între cei recuperaţi fiind şi voievodul Transilvaniei care, protrivit 
lui Bonfinius a fost salvat de însuşi Pavel Chinezul de sub o movilă de trupuri omeneşti 
- şi a celor decedaţi în Ulllia bătăliei, victoria va fi sărbătorită direct pe câmpul de 
luptă, ostaşii întrecându-se în a improviza versuri prin care să elogieze vitej ia unora 
dintre artizanii reuşitei. 

Din porunca voievodului 1. Bathory, deasupra uneia dintre movilele în care 
se aflau îngropaţi o parte a celor căzuţi pe câmpul de luptă va fi ridicat un monument 
comemorativ care să amintească de sacrificiile şi vitej ia oştirii creştine. A. Bonfinius, 
ce a trăit în timpul desfăşurării evenimentelor de pe Câmpul Pâinii ne Iasă informaţia 
potrivit căreia 1. Bathory ar fi ridicat pe locul unde a căzut de pe calul său rănit o 
capelă "spre veşnica pomenire a acestui fapt"4. 

Nu ştim cum arăta acest monument, despre care nu avem nici cel mai mic 
indiciu. Cel mai probabil, a fost lucrat în stil gotic târziu şi pe măsura importanţei 
victoriei. Din păcate, întreţinerea capelei nu s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea 
orăştienilor, ea degradându-se destul de rapid. Orăştia va acorda totuşi, în sec. al XVI
lea, 1 00 de florini, o sumă importantă pentru acea vreme, pentru a mai putea salva ceva 
din monuments. Din această donaţie se poate evalua amploarea monumentului, ce 
necesita o reparaţie de proporţii. Cu toate acestea, Istvan Apor remarca, la 1696, starea 
deplorabilă în care a ajuns capela. Mai mult, la ridicarea podului de peste râu Cugir şi a 
hanului de la Şibot, la sfârşitul secolului al XVIII-lea s-a folosit, ca material de 
construcţie, o parte a ruine lor fostului, deja, monument comemorativ6• 

Tradiţia orală localizează monumentul pe movila ce se află în apropierea 
hotarului dintre localităţile Şibot şi Aurel Vlaicu. Iată ce răspundea în prima jumătate 
a secolului al XX-lea, un sătean din Şibot la una din întrebările anchetei lui Gh. 
Pavelescu privitoare la evenimentul de la 1479: "Astăzi se mai cunosc urmele locurilor 
unde s-or îngropat morţi i, pe marginea drumului de ţară, lângă locul numit Cânepişti . 
Că s-au îngropat acolo şi ceilalţi căzuţi din alte neamuri, nu se ştie"7. 

Aceeaşi tradiţie orală ne aduce un detaliu în plus, legat de aspectul 
monumentului. Astfel, o informaţie culeasă de Gh. Pavelescu de la un locuitor al 

3 Ibidem, p. 272-273 ; idem, Luptele antiotomane conduse de Pavel Chinezu, În Analele BanatulUi; III, 
1 994, p. 332 .  

4 ***, CiiIători străini despre ŢănJe române, voI. 1, (coord. M. Holban, M. M .  Alexandrescu-Dersca 
Bulgaru, P. Cemovodeanu), Bucureşti, 1 968, p. 493 . 

5 1 . I1iescu, T. Istrate, Orăştie 750 de am; Deva, 1 974, 58; L. Ferenc, Megeszentelt kăvek. A kăzepkori 
erdelyipiispăkseg templomal; voI. I I ,  Alba Iulia, 2000, p. 58 .  

6 L. Ferenc, op. cit., p.  60. 
7 Gh. Pavelescu, op. cit. , p. 89. 
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Şibotului, Într-o anchetă întreprinsă în anul 1 933 ,  ne spune că, pe locul luptei "s-o 
zidit un chip al lui Pavel Chinezul"8. În condiţiile în care nu avem nici cea mai mică 
bănuială asupra aspectului monumentului ridicat în evul mediu, nu putem nici aprecia 
corect această sursă. Existenţa unei reprezentări care să-I înfăţişeze pe comitele 
Timişoarei pare, în condiţii nonnale, improbabilă. Cu toate acestea, ne permitem să 
atragem atenţia asupra unui aspect furnizat de toponimia Şibotului în secolul al XIX
lea. În mai multe documente ce fac referire la pământurile bisericeşti ale Şibotului, 
datate între anii 1 844- 1 868, apare toponimul La Chipu (La Chipu Rendu Be/lI)9, cu 
variantele La Cypu Rendu Be/ti D şi La Typu (În Hotam din Szusz La Tyipu 
Sibothu/ui 1 , Pamântu/ /a Tyepu Sibothu/uP, Holda in Rindu Tyipu/w1 3 ultimele, cel 
mai probabil, transcrise greşit. Toponimul este greu de localizat exact în funcţie de 
toponimia actuală, schimbată pe parcursul unui secol şi jumătate. Precizări precum În 
Hotam din Szusz sau numărul cadastral apropiat cu cel al locului Cânepişte sugerează 
situarea sa în hotarul de nord al satului, cu alte cuvinte în zona presupusă ridicării 
monumentului medieval. Dacă toponimul reflectă tradiţia şibotenilor asupra înfăţişării 
primului monument, este un lucru ce poate cu greu să fie dovedit, deocamdată I4• 

Timp de peste două secole, pe movila funerară nu s-au mai aflat decât, 
probabil, nesemnificative resturi. Pe locul vechii capele s-a ridicat, la 1 8 1 8 , de către 
preotul reformat din Orăştie, Nagy Sandor un nou monument, ce se spune că avea o 
înălţime de trei stânjeni I5 •  Însă şi soarta monumentului sfârşeşte în chip nefericit, 
odată cu frământările ce au cuprins Transilvania În timpul revoluţiei de la 1848. Cu 
ocazia acestor evenimente, revoluţionarii maghiari îl vor distruge în totalitate din 
cauza existenţei pe soclu a unei inscripţii trilingve I 6. Cunoaştem în schimb cum arăta 
monumentul ridicat după 1 848, când practic acesta s-a redus la ceva simbolic, lipsit 
de monumentalitate (Fig. 1 ) . Ulterior, pe locul respectiv se va ridica o capelă cu 
înfătişarea carecteristică pentru construcţiile de la jumătatea secolului al XIX-lea 
(Fig. 2) 1 7. Dr. S6lyom propune, la 1 885 ,  reconstituirea resturilor capelei, idee 
nematerializată I 8 •  

" Gh. Pavelescu, Bătălia de pe Câmpul Pâiniireflectată În tradiţia orală, în  Corviniana, 1II, 1 997, p .  89. 
9 Direcţia Arhivelor Statului - Deva. Fond: Protopopiatul greco-catolic Orăştie. Nr. Dos. 4/ 1 868, f. 5-6. 
10 Idem, Nr. Dos. 4/1 868, f. 1 -2, 5-6. 
" Idem, Nr. Dos. 3/ 1855,  f. 6-7. 
1 2 Ibidem. 
13 Idem, Nr. Dos. 2/1 844, f. 8-26. 
14 Nu este exclus ca Chipul să fie un monument antic sau poate icoana unei troiţe aflată la răscruce de 

drumuri, variante la fel de plauzibile. 
1 5  A. Baciu, P. Baciu, Valea Grădiştii, Bucureşti, 1 988, p. 60. 
16 Obiceiul gravării unei inscripţii trilingve este întâlnit şi în cazul monumentului ridicat pe Câmp ia 

Turzii în locul asasinării lui Mihai Viteazul, pe care textul a fost redactat în limbile maghiară, germană 
şi latină (1. Bajusz, Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Câmpia 
TUrzli; În Acra Musei Porolissensis, XI, 1 987, p. 767-768, fig. 2). 

1 7  1. Haţegan, Bătălia . . . , Fig. 4-5 . 
" *** ,  Magyaroszog miiemlikei, voI. II, Budapest, 1 906, p. 39 1 .  
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La sfârşitul secolului al XIX-lea, În anul 1 890, Asociaţia arheologilor şi 
istoricilor va ridica, în gara Şibotului, un alt monument comemorativl9• La 1 9 1 9, 
monumentuPO este descris ca "o columnă in apropjerea găni Şi"bOt (Abenyer') in 
varful cărda stau amintkj vjtejeşti de bronz in memona bifll1nţej lUi' Matd Corvln şj 

a lui Pavel ChineZU asupra turdlor'22. O descriere de la începutul secolului al XX
lea, mai precis din anul 1 906, ne Iasă şi N. Iorga, prin următoarea relatare : '� . . Jângă o 
staţje mărunţjcă vezj aNa un monument sărăcădos, din care se inalţă trofee aunM'23. 

Un nou monument va fi ridicat În anul 1 929. Acesta este aşezat pe un soclu 
înalt, la baza căruia se află câteva trepte şi totalizează o înălţime de 5 m. În vârful 
monumentului se găseşte bustul unui cavaler medieval în armură având la baza sa, ca 
trofee, arme medievale, întreaga realizare, de un bun simţ estetic, fiind lucrată în 
bronz. Odată cu ridicarea sa, pe monument a fost prinsă următoarea inscripţie: "Acest 
monument a fost aşezat În amIntirea străludtej bifll1nţe re purtată de armatele ardelene 
sub conducerea vojevoduluj Ştefan Bathory asupra turdlor in bătălia de pe Campul 

Pâjmi la 12 0ctombâe 1479, cu ajutorul erouluj român, conl1"tele de TIinişoara, Paul 
Chjnezul, care SOSind pe câmpul de luptă În cJjpa hotărâtoare, pân vjtejja sa 
extraordinară a insufleţjt pe luptătoni ardelem' obosJţj le-a inlesnit blrllln,fa desăvarşjtă 
şi a mântuit de o jumătate de veac Ardealul de pninejdia represiunilor turceşti: 1929'24 
(Fig. 3) .  

Cele cinci monumente ridicate În decursul timpului pentru a comemora faptele 
vitejeşti de luptă petrecute în secolul al XV -lea demostrează, cu prisosinţă, căutările 
urmaşilor de raportare la acest important eveniment, de a le elogia şi da trăinicie prin 
transpunerea în piatră sau metal. Deşi ideea de capelă a dispărut Începând cu secolul al 
XIX-lea, schimbarea amplasamentului monumentului comemorativ, de pe movila 
funerară în apropierea gării Şibot a Însemnat aducerea sa în centrul atenţiei unui număr 
mai mare de trecători, pentru care, în noile condiţii, a şi fost, de altfel, conceput. 

RESUME 

Sont presente les monumentes comemorative dedie la victoire de Pavel 
Chinezu et Istvan Bathory sur le Câmpul Pâinii, en 1 3  octovre 1 479. 

1 9 Vezi ***,  Revai Nagy Lexikona, XII, Budapest, 1 9 1 5, p. 473 . 
2°Număr de indicativ 0 1  D 020 (D. O. Dan, Monumente şi situri arheologice dinjuderul Alba, În Breviar, 

Alba Iulia, 1 993, p. 223). 
2 1  Editare greşită, corect Alkenyer. 
22 1. Opriş, Unele probleme privind Începuturile activităpi Comisiu/JIi monumentelor istorice - Secţia 

pentru Transilvania, În Acta Musei Napocensis, XIV, 1 977, p. 550, nota 7. 
2JN. Iorga, Pagini alese din Însemnările de călătorie prin Ardeal şi Banat, voI. 1,  Bucureşti, 1 977, p. 140. 
24 N. Josan, Gh. Fleşer, A. Dumitrean, Oameni şi mpte din trecutuljudeţului Alba, Bibliotheca Musei 

Apulensis, I I I ,  1 996, p. 350, Fig. 1 89; Vezi şi D. O. Dan, op. cit. , p. 258.  
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Fig. 1 - Şibot. Monumentul 
comemorativ ridicat pe Câmpul Pâinii 

în anul 1848 (după 1. Haţegan). 

Fig. 2 - Şibot. Capela ridicată pe 
Câmpul Pâinii în sec. al XIX-lea 

(după 1. Haţegan). 

Fig. 3 - Şibot. Monumentul din gara C. F. R., ridicat în anul 1929 (după N. 
Josan, Gh. Fleşer, A. Dumitran). 
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